
88% maakt zich geen zorgen over de komst van 
zorgtechnologie. 67% ziet zorgtechnologie als 
oplossing om tekorten in mensen en tijd op te 
vangen.

Slechts 34% voelt zich door de leiding
gevende aangemoedigd in het gebruik van 
zorgtechnologie. 
Zorgprofessionals hebben vaak geen zicht 
op hoe cliënten en naasten zorg technologie 
ervaren (ruim 60% is neutraal).

Van digi-vaardig naar Van digi-vaardig naar 
tech-vaardig in regio tech-vaardig in regio 
Utrecht-AmersfoortUtrecht-Amersfoort
Project Zorgtechnologie richt zich op de bewustwording, scholing en het 
gebruik van zorgtechnologie bij medewerkers. Er zijn verspreid over 14 VVT 
organisaties, 50 ambassadeurs opgeleid die hun collega’s op de werkvloer 
ondersteunen bij het gebruik van zorgtechnologie. Uit het onderzoek1 blijkt 
dat het gevoel van urgentie over het gebruik van zorgtechnologie, én het 
gebruik zelf is toegenomen. 

“ Zorgtechnologie is onmisbaar om 
(goede) zorg te blijven leveren.”

1  Onderzoek uitgevoerd door Pluut & Partners in zomer 2021 (nulmeting: 1905 respondenten) en 
november 2022 (eindmeting: 1349 respondenten) aangevuld met 14 groepsinterviews in januari 2023.

Mede gefinancierd doorDeelnemende organisaties

Wil je meer weten?
Kijk op www.utrechtzorg.net/zorgtechnologie 
of scan de QRcode.



Deelnemende organisaties Mede gefinancierd door

7 aanbevelingen 7 aanbevelingen 
voor het implementeren en opschalen van zorgtechnologie

Mede gefinancierd doorDeelnemende organisaties

Maak zorgtechnologie een vast onderdeel van intakegesprekken, 
behandelplannen en rapportages van clienten. Stel daarbij de vraag: 
hoe kan zorgtechnologie deze cliënt helpen?

1

Zorg dat de logistiek goed geregeld is. Denk aan een centraal depot 
waar een medewerker gemakkelijk producten kan aanvragen.5

Faciliteer ambassadeurs in hun rol om collega’s op de werkvloer 
te ondersteunen. Werk aanvullend met aandachtsvelders in elk 
team voor zorgtechnologie, de early adopters van de organisatie. 

3

Blijf investeren in de bekendheid van zorgtechnologie en laat zien 
wat er mogelijk is binnen jouw organisatie. Dat vraagt om herhaling 

en continue aandacht. Bekend maakt bemind. Het liefst leren mede
werkers met éénopéén begeleiding van collega’s in de praktijk.

2

Focus op opschaling en borging. Zorg voor een innovatie 
methodiek met voldoende mensen en middelen voor het 

komen van pilot tot implementatie op grotere schaal. 
6

Schakel informele zorg- en hulpverleners in. Denk aan vrijwilligers 
die met cliënten aan de slag gaan met een tovertafel of studenten 

die helpen bij het implementeren van bedsensoren. 
4

Durf te investeren én benut subsidiemogelijkheden. De kosten gaan 
voor de baten uit. Het vraagt lef van bestuurders om te investeren. 
Maak gebruik van subsidiemogelijkheden die kunnen helpen bij de 
inbedding van zorgtechnologie. 
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